सन 2018-19 मध्ये जिल्हा कृजि महोत्सव
योिना राबजवण्यासाठी प्रशासकीय व
जवजिय मान्यता दे ण्याबाबत...........
महाराष्र शासन
कृजि, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय जवकास व मत््यव्यवसाय जवभाग
शासन जनर्धय क्र. कृजवका- 2018/प्र.क्र. 137/3अे
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रािगुरु चौक
मंत्रालय जव्तार, मुंबई 400 032.
जदनांक -11 िुल,ै 2018
वाचा:1) कृजि व पदु म जवभाग, शासनल जनर्धय क्र. 2016/प्र.क्र. 41/3अे, जद. 5.1.2017
2) सामान्य प्रशासन जवभाग, शासन जनर्धय क्र. मावि-2017/प्र.क्र. 287/34, जद. 12.10.2017
3) जवि जवभाग, शासन पजरपत्रक क्र. अर्धस-ं 2018/प्र.क्र. 69/अर्ध-3, जद. 02.04.2018
प्र्तावना :शेतकऱयांना शासनाच्या जवजवर् कृजि योिना/उपक्रमांची माजहती, संशोजर्त कृजि तंत्रज्ञान, नाजवन्यपुर्ध
प्रयोगशील शेतकऱयांचे अनुभव, बािारपेठ व्यव्र्ापन, कृजिपुरक व्यवसाय इत्यादीबाबतचे मागधदशधन
उपलब्र् व्हावे. कृजिप्रदशधन, कृजिजवियक पजरसंवाद आजर् अनुभवी शेतकरी/उद्योिकांची व्याख्याने, यश्वी
शेतकरी, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ व जवचारवंत यांची र्ेट भेट घडावी व सामान्य शेतकऱयांना शंका जनरसन करून
घेता यावे. उत्पादक ते ग्राहक र्ेट जवक्री या संकल्पनेवर आर्ारीत र्ान्य व खादय महोत्सव तसेच फळे , फुले
व भािीपाला महोत्सव इत्यादीचे आयोिन करण्यासाठी मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता राज्यातील
उवधजरत 34 जिल्हयांमध्ये दरविी 5 जदवसांचा जिल्हा कृजि महोत्सव सािरा करण्याच्या राज्य योिनेस
संदभार्ीन जदनांक 5.1.2017 च्या शासन जनर्धयाअन्वये शासन मान्यता दे ण्यात आली आहे .
सन 2018-19 मध्ये जिल्हा कृजि महोत्सवही योिना राबजवण्यासाठी रु. 680.00 लक्ष जनर्ी
अर्धसंकल्ल्पत करण्यात आला आहे . तदनुसार सदर जनर्ीस प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब व जवि
जवभागाच्या जद. 02 एजप्रल, 2018 च्या पजरपत्रकान्वये जवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अजर्कारानुसार
मंिुर तरतुदीच्या 70% म्हर्िेच रु. 476.00 लक्ष एवढा जनर्ी जवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या जवचारार्ीन
होती. तदनुसार शासनाने पुढील जनर्धय घेतला आहे .
शासन जनर्धय :सन 2018-19 मध्ये मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता राज्यातील उवधजरत 34 जिल्हयांमध्ये कृजि
महोत्सव योिना राबजवण्यासाठी अर्धसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु. 680.00 लक्ष (अक्षरी रुपये सहा कोटी
ऐंशी लक्ष फक्त) एवढया जनर्ीच्या कायधक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे .
2.

शासन पजरपत्रक जवि जवभाग क्र. अर्धस-ं 2017/प्र.क्र.69/अर्धसक
ं ल्प-3, जद. 02.4.2018 नुसार

सदर योिनेसाठी अर्धसक
ं ल्ल्पत करण्यात आलेल्या रु. 680.00 लक्ष तरतुदीपैकी 70% जनर्ी म्हर्िेच
रु. 476.00 लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी श्याहिर लक्ष फक्त) जनर्ी आयुक्त (कृजि) यांना जवतजरत करण्यास
शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .

पृष्ठ 4 पैकी 1

शासन जनर्धय क्रमांकः कृजवका-2018/प्र.क्र. 137/3अे

3.

या जप्रत्यर्ध होर्ारा खचध सन 2018-19 मध्ये मंिुर झालेल्या अनुदानातून खालील लेखाजशिाखाली

भागजवण्यात यावा.
मागर्ी क्र.डी-03,
2401 पीक संवर्धन,
109, जव्तार व शेतकरी प्रजशक्षर्
(01) माजहती व प्रचार,
(01) (54) जिल्हा कृजि महोत्सव योिना,
( 2401 अे691 ) 33 अर्धसहाय्य
4.

शासन जनर्धय जद. 5.1.2017 मर्ील ्र्ायी सूचनानुसार जिल्हा कृजि महोत्सव कायधक्रम आयोजित

करण्यासाठी जिल्हयातील शासन यंत्रर्ा पुरेशी व सक्षम आहे ककवा कसे याची सवध जिल्हाजर्कारी तर्ा अध्यक्ष,
जिल्हा जनयामक मंडळ (आत्मा) (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळू न) यांनी खातरिमा करावी अन्यर्ा शासन जनर्धय
सामान्य प्रशासन जवभाग क्र. मावि - 2017/प्र.क्र. 287/34, जद. 12.10.2017 नुसार शासनाच्या जवजवर्
जवभागांच्या योिनांसाठी प्रजसध्दी तसेच िाहीरात जवियक कामे पार पाडण्यासाठी माजहती व िनसंपकध
महासंचालनालयाने ई-जनजवदा मागवून मान्यता जदलेल्या व्यावसाजयक अहध ताप्राप्त सं्र्ा (Panel of
Advertising Agencies) मर्ून सुयोग्य इव्हेंट कंपन्यांची जिल्हा कृजि महोत्सव आयोिनासाठी जनवड करावी.
योिनेचा उद्येश, ्वरुप, घटक तसेच प्र्तुत महे ात्सव आयोिनाबाबतच्या अन्य सवध सूचना जवचारात घे ऊन
त्यांच्या जिल्हयात माचध, 2019 अखेरपयंत सवध कायधक्रमांनी पजरपूर्ध असा जिल्हा कृजि महोत्सव आयोजित
करावा.
5.

या आदेशान्वये जिल्हा कृजि महे ात्सव कायधक्रम आयोिनासाठी जवतजरत करण्यात आलेला

जनर्ीसंदभात आयुक्त (कृजि) यांना जनयंत्रर् अजर्कारी तसेच सहायक संचालक, लेखा-1, कृजि आयुक्तालय,
पुर्े यांना आहरर् व संजवतरर् अजर्कारी म्हर्ून घोजित करण्यात येत आहे .
6.

आहरर् व संजवतरर् अजर्कारी यांनी या योिनेअत
ं गधत प्राप्त होर्ारा मंिुर जनर्ी आहजरत करून सवध

प्रकल्प संचालक, आत्मा यांच्या खात्यात तात्काळ िमा करावा.
7.

प्रकल्प संचालक, आत्मा यांनी सदर योिनेअंतगधत कायधक्रम आयोिनावरील खचाच्या/मानर्नाच्या

रकमा सवध संबजं र्तांना DBT (Direct Benefit Transfer) व्दारे संबजं र्तांना कायधक्रम आयेािनानंतर 1
आठवडयात प्रदान कराव्यात.
8.

जिल्हाजर्कारी तर्ा अध्यक्ष, आत्मा जनयामक मंडळ यांनी जिल्हा कृजि महोत्सव आयोिनाबाबतचा

अहवाल, आयुक्त (कृजि) यांना कायधक्रम आयोिनानंतर 1 मजहन्यात सादर करावा.
9.

आयुक्त (कृजि) यांनी शासन पजरपत्रक जवि जवभाग जद. 2.4.2018 मर्ील अटींचे अनुपालन करावे.

तदनुसार जवि जवभागाच्या सदरहू पजरपत्रकातील अटींच्या पूतधतेच्या अर्ीन जवभागास प्रदान करण्यात
आलेल्या अजर्कारांनुसार हा शासन जनर्धय जनगधजमत करण्यात येत आहे .
10.

आयुक्त (कृजि) यांनी जवतजरत जनर्ीचे उपयोजगता प्रमार्पत्र पुढील जनर्ी जवतरीत करण्यापूवी

शासनास सादर करावे.
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11.

आयुक्त (कृजि) यांनी जिल्हा कृजि महोत्सव योिनेचा आढावा घेऊन सदर योिनेचा वार्षिक अहवाल

शासनास सादर करावा. सदर योिना मुल्यमापर्ासाठीचे जनकि आयुक्त (कृजि) यांनी त्यांच्या ्तरावर जनजित
करावेत. तसेच आयुक्त (कृजि) यांनी या योिनेअंतगधत जशल्लक जनर्ीबाबतचा तपशील शासनास सादर
करण्याची दक्षता घ्यावी.
सदर शासन जनर्धय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेत्र्ळावर उपलब्र्
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201807111449162201 असा आहे. हा आदेश जडिीटल ्वाक्षरीने
साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Shrikant
Chandrakant Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0ff
faa62085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a
95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2018.07.11 15:28:57 +05'30'

(श्रीकांत आंडगे)
उपसजचव, महाराष्र शासन
प्रजत,
1) सवध जिल्हाजर्कारी तर्ा अध्यक्ष, जिल्हा जनयामक मंडळ ( आत्मा) ( मुंबई व मुंबई उपनगर वगळू न)
2) सवध मुख्य कायधकारी अजर्कारी, जिल्हा पजरिद
3) सवध जिल्हा प्रकल्प संचालक, आत्मा तर्ा सद्य सजचव जिल्हा कृजि महोत्सव संयोिन सजमती
4) सवध सद्य, जिल्हा कृजि महोत्सव संयोिन सजमती
प्रत :1) मा.मंत्री (कृजि) यांचे खािगी सजचव
2) मा.मंत्री ( जवि ) यांचे खािगी सजचव
3) मा.राज्यमंत्री ( कृजि ) यांचे खािगी सजचव
4) मा.मुख्य सजचव
5) सवध अपर मुख्य सजचव / सवध प्रर्ान सजचव / सवध सजचव, मंत्रालय.
6) सवध जवभागीय आयुक्त.
7) आयुक्त (कृजि) कृजि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुर्े.
8) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्र-1 मुंबई, महाराष्र 2 नागपूर
9) महालेखापाल, ( लेखा पजरक्षा ) महाराष्र-1 मुंबई, महाराष्र 2 नागपूर
10) महासंचालक, माजहती व िनसंपकध अजर्कारी, मुंबई.
11) आयुक्त, पशुसंवर्धन, औंर्, महाराष्र राज्य, पुर्े.
12) आयुक्त, दु ग्र्व्यवसाय जवभाग,आरे कॉलनी, गोरे गाव, मुंबई, आयुक्त, मत््य व्यवसाय जवकास
तारापोरवाला मत््यालय, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई
13) साखर आयुक्त, पुर्े,
14) सहकार आयुक्त, पुर्े
15) कुलगुरु, मराठवाडा कृजि जवद्यापीठ,परभर्ी,
16) कुलगुरु, डॉ.पंिाबराव दे शमुख कृजि जवद्यापीठ,अकोला,
17) कुलगुरु, महात्मा फुले कृजि जवद्यापीठ,राहु री,जि. अहमदनगर,
18) कुलगुरु, डॉ.बाळासाहे ब सावंत कोंकर् कृजि जवद्यापीठ,दापोली,जि. रत्नाजगरी,
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19) महासंचालक, महाराष्र कृजि जशक्षर् व संशोर्न पजरिद, भोसले नगर, भांभड
ु ा, पुर्े -7
20) मुख्य कायधकारी अजर्कारी,महाराष्र औद्योजगक जवकास महामंडळ, उद्योग सारर्ी,
21) महाकाली गुंफा मागध, अंर्ेरी ( पूव)ध मुंबई-93
22) संचालक रेशीम उद्योग संचालनालय, प्रशासकीय इमारत इमारत क्र.2, 6 वा माळा,
23) जवभागीय आयुक्त कायालय पजरसर, सीव्हील लाइन्स, नागपूर
24) संचालक,सी.आय.सी.आर, नागपूर,
25) संचालक, संत्रा संशोर्न केंद्र, नागपूर ( सी.आय.सी.सी.)
26) कायधकारी संचालक, महाराष्र राज्य कृजि पर्न मंडळ, प्लॉट नं.आर-7, माकेटयाडध , गुलटे कडी,
पुर्े-37
27) व्यव्र्ापकीय संचालक, महाराष्र कृजि उद्योग जवकास महामंडळ, रािन हाउुस, प्रभादे वी, सेच्युरी
बािार िवळ, मुंबई-25
28) व्यव्र्ापकीय संचालक, महाबीि, महाराष्र राज्य जबयार्े महामंडळ, मया., महाबीि भवन,
कृजि नगर, अकोला- 444 104
29) व्यव्र्ापकीय संचालक, राज्य माकेटींग फेडरे शन, मुंबई ,
30) व्यव्र्ापकीय संचालक, खादी ग्रामोद्योग
31) व्यव्र्ापकीय संचालक, नॅशनल हॉटीकल्चर जमशन, पुर्े,
32) व्यव्र्ापकीय संचालक, मजहला आर्ीक जवकास महामंडळ,
33) व्यव्र्ापकीय संचालक, महाग्रेप्स, ई-5, जनसगध, माकेटयाडध , गुलटे कडी, पुर्े- 37
34) व्यव्र्ापकीय संचालक,

महाराष्र कृजि उद्योग जवकास महामंडळ मया., कृजि उद्योग भवन,

जदनकरराव दे साई मागध, आरे दु ग्र् वसाहत, गोरे गाव ( पूवध ) मुंबई-65
35) व्यव्र्ापकीय संचालक, महाराष्र राज्य वखार महामंडळ, 539/बी, माकेटयाडध , गुलटे कडी, पुर्े-37
36) प्रकल्प संचालक, महाराष्र कृजि ्पर्ाक्षम प्रकल्प, MACP Plot No.F/E/78, पजहला मिला, LDB,
Trg. centre जबल्ल्डग, माकेट याडध , गुलटे कडी, पुर्े- 37
37) कायधकारी अजर्कारी, एम.आय.डी.सी .जलजमटे ड, मुंबई.
38) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृजि जव्तार व्यव्र्ापन प्रजशक्षर् सं्र्ा, र्रमपेठ,नागपूर
39) सवध संचालक, महाराष्र राज्य, कृजि आयुक्तालय, पुर्े
40) सवध जवभागीय कृजि सहसंचालक
41) सवध जिल्हा अजर्क्षक कृजि अजर्कारी
42) सवध कृजि जवकास अजर्कारी, जिल्हा पजरिद.
43) सवध मंत्रालयीन जवभाग
44) जनयोिन जवभाग, कायासन 1431, मंत्रालय, मुंबई
45) जवि जवभाग, कायासन व्यय-1, मंत्रालय, मुंबई
46) कृजि व पदु म जवभाग/ काया.2 अे, मंत्रालय, मुंबई
47) जनवड न्ती /काया.3 अे कृजि व पदु म जवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
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